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AJuntament ♦ de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 24/2021 

Assumpte: contracte menor subministrament i instal �oció de sondes de temperatura 
objectiva a la canal de sobreeiximent deis vasos de piscina i instal �oció i connexió de 
software de control de dosificació de producte químic als dos vasos de piscina del Palau 
Municipal d' Esports Son Moix. 

1.0BJECTE DEL CONTRACTE 

Descripció: contractació del subministrament i la instal ·lació de sondes de temperatura 
objectiva a la canal de sobreeiximent deis vasos de piscina i instal �oció i connexió de 
software de control de dosificació de producte químic als dos vasos de piscina del Palau 
Municipal d'Esports Son Moix. 

2.JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Per tal de poder controlar informaticament de manera remota l'aparell de dosificació de 
producte químic deis vasos de piscina i, a la vegada, disposar d'informació histórica de 
lectures de temperatura de l'aigua de les piscines, es fa necessario la instal ·lació i connexió 
del software de control i la instal ·lació de les sondes de mesuramentde temperatura de 
l'aigua. 

3.ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

Sera necessari el subministrament i instal ·lació del següent material específic: 

2 sondes de temperatura PTl 00 

2 caixes de connexió de dades 

2 Moduls GPIO de 4 entrades i 4 sortides 

2 Moduls de connexió a panel de control Guardian NEXT 

Actualització del software deis equips actuals 

Cablejat, tuberies i accesoris varis per a la correcta instal ·lació. 

Per tal de poder optar a la licitació, és imprescindible que !'empresa realitzi una visita a la 
instal ·lació, amb un justificant d'assistencia, per tal de coneixer in situ les tasques a realitzar. 
D'aquesta manera és podra garantir fer un pressupost ajustat a les necessitats demandades, 
tenint en compte les característiques, dimensions, especificacions tecniques i de qualitat deis 
materials a subministrar, així com els obstacles a sortejar. 

S' ha de concretar el día i hora de la visita per corre u electronic 
(margalida.sastre@ime.palma.cat) dins el període en que estora publicada la licitació. 
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